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SOUTÄšÅ½ SKONÄŒILA - VIVAT VÃ•TÄšZOVÃ‰!
ÄŒtvrtek, 01 duben 2010

A konec, zazvonil zvoneÄ•ek, Å¾e je za námi první Ä•ást soutÄ›Å¾e s nalepovacími obrázky. Ani jsem neÄ•ekala, jak obrovský
bude zájem... TakÅ¾e uÅ¾ nepi&scaron;te, do týdne vám oznámím vylosované vítÄ›ze, kteÅ™í dostanou svou slíbenou cenu.
Ale - jak jsem uÅ¾ psala v minulém textu o této soutÄ›Å¾i - pÅ™ichází ke slovu druhá Ä•ást - tedy nyní se bude jednat o to, CO
SE VÁM S OBRÁZKY POVEDE.

A CO NYNÍ s tÄ›mito fóliemi?

Firma Hornschuch s.r.o. spoleÄ•nÄ› s http://www.kudlanka.cz/ vám v mÄ›síci Ä•ervnu pÅ™inese fotosoutÄ›Å¾, jíÅ¾ se budo
zúÄ•astnit i soutÄ›Å¾ící, kteÅ™í v této soutÄ›Å¾i nevyhráli. Jak uÅ¾ bylo Å™eÄ•eno, samolepicí fólii lze opakovanÄ› pouÅ¾íva
jednodu&scaron;e se nalepí a zase odlepí. Díky speciálnímu lepidlu i pÅ™i pÅ™elepování nepo&scaron;kodí podkladovou
plochu.
Z jednotlivých dekoraÄ•ních prvkÅ¯ mÅ¯Å¾ete na stÄ›nách vytváÅ™et dle své fantazie rÅ¯zné druhy motivÅ¯ a
pÅ™izpÅ¯sobit je charakteru interiéru. Práce je tak snadná, Å¾e ji zvládne i malé dítÄ›, které si tak mÅ¯Å¾e samo vyzdobit
pokojíÄ•ek. Tyto fólie zakoupíte téÅ¾ v Å™etÄ›zcích Globus, Hornbach, Bauhaus, ve specializovaných prodejnách s tapetami, v
papírnictvích a internetových obchodech, ale pÅ™edev&scaron;ím na http://www.dcfix.cz/.

Dnes pÅ™iná&scaron;íme správné odpovÄ›di na soutÄ›Å¾ní otázky. Po losování, které probÄ›hne dne 2. dubna 2010,
zveÅ™ejníme 7. dubna tr. jména patnácti výhercÅ¯.

Správné odpovÄ›di na soutÄ›Å¾ní otázky

Kolik produktÅ¯ naleznete na webu http://www.dcfix.cz/
v sekci DÄ›tské dekorace?

- A) 24
- B) 10
- C) 1
http://www.kudlanka.cz
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- D) 95

Samolepící folie d-c-fix MAGIC WILDLIFE
na sobÄ› mají texturu (VYTLAÄŒENÝ VZOR)?

a) ano
b) ne

Dekorativní nálepky KRTEÄŒEK
naleznete na http://www.dcfix.cz/ za

- E) KÄ•
- F) KÄ•
- G) KÄ•
- H) KÄ•

489,- KÄ•
8.000,- KÄ•
320,01 KÄ•
5,- KÄ•

Ceny pro výherce

- 15 vylosovaných soutÄ›Å¾ích získává 5 metrÅ¯ samolepících folií D-C-FIX (serie 200; 5 m)
dle vlastního výbÄ›ru na http://www.dcfix.cz/

- 10 soutÄ›Å¾ích, jejich odpovÄ›Ä• mají poÅ™adové Ä•íslo 10, 20, 30... ,
získává dekorace do dÄ›tského pokojíÄ•ku s postaviÄ•kami z Ä•eských veÄ•erníÄ•kÅ¯

Gratulace v&scaron;em výhercÅ¯m a hodnÄ› &scaron;tÄ›stí do dal&scaron;ího soutÄ›Å¾ení,d@niela
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